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ŽEHNAJÍCÍ SÍLA MODLITBY

Milí sourozenci!
Vždycky když pozemské lidstvo stojí před těžkými časy, naše drahá 

Matka Marie ve svých zjeveních a poselstvích neúnavně vyzývá ke 
změně smýšlení a k modlitbám ‐ aby mohlo být mnohé neštěs , zlo, 
pohroma odvráceno, zeslabeno, zmírněno.

Jsou její volání vyslyšena? Následujete ji? Vždyť právě na zvláštní 
přímluvu naší milé patronky dal nebeský Otec lidstvu v této epoše 
odklad. Kvůli tomu, aby se ještě mnozí s hli obrá t a začít se vracet 
z velké dálky k Bohu.

Také naši milí Boží poslové nás v moudré prozíravos  a duchovní 
předvídavos  dese le  pečlivě připravovali na očekávané událos  této 
závěrečné etapy. A stále to ještě dělají, přičemž lidé podněcovaní nega‐

vními silami k jisté vlažnos  a důvěřivos  potřebují být opakovaně 
a stále silněji burcováni.

Proto nás v jejich oznámeních neustále láskyplně upomínají, 
abychom prosili, modlili se a vyzařovali, aby se odvrá la potenciální ne‐
bezpečí a my byli ochráněni před újmou, zejména v souvislos  s použi‐

m jaderné energie, kterou lidstvu prozradil Satan (jak jsme to bohužel 
už museli bolestně prožít).

Právě proto předkládáme z archivu sdělení vysvětlující příčiny, sou‐
vislos  a možné ochrany, která nám pomohou se připravit a osvědčit se 
v době, kterou prožíváme, a v událostech, jež nastanou. 

redakce
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Milovaní sourozenci, většina lidstva se na vaší zlomené Matce Zemi 
v této již velmi pokročilé době závěrečné etapy a jejích nepřehlédnu‐
telných, velmi zničujících a ničivých účincích nedrží toho Bohem 
chtěného, ale oddává se nega vnímu nevázanému, bezuzdnému, 
extravagantnímu hýření. Je ovlivňované temnými silami. Lidé si však 
neuvědomují jeho důsledky.

Proto byly vybrány se souhlasem Božího duchovního světa z archivu 
některé duchovní pravdy, aby vám byly opět připomenuty. A ještě vás 
prosíme v upřímné lásce, uplatňujte učení lásky Ježíše Krista: Proste, 
modlete se, vyzařujte v této explozivní situaci ve světě!

****

Milí sourozenci, lásku nejhlubšího nitra k nám nikdy nenechala, nene‐

chává a nenechá Matka Marie ochabnout. Stále směruje poselství lidstvu – 

aby se obrá lo, změnilo smýšlení, následovalo učení lásky Ježíše Krista a na‐

stoupilo cestu domů. Aby vytrvale kráčelo vpřed, vracelo se k Bohu. Plni důvě‐

ry si bereme její poselství k srdci, s upřímnou láskou chceme následovat její 

volání k modlitbě a také pomocí proseb a vysvětlujících slov plnit poža‐

dovanou službu lásky pro ubohé duše, nevědomé duchovní bytos . Vý‐

sledkem pak budou mnohá opatření dle Boží vůle pro dobro všech. A ještě se 

v těchto živých úsecích končící etapy přes nás všechny vylije mnoho, 

přemnoho darů od našeho nebeského Otce.

Mějme stále ve velké vděčnos  na pamě  zvláštní milost, že jsme pod 

patronátem a ochranou naší milé Matky Marie, i to, že smíme být zásobeni 

poselstvími, duchovními pravdami a mocnou silou lásky!

K OBRÁZKU NA OBÁLCE

Jedná se o štěpnou reakci uranu. Atakem jednoho neutronu se atom roz‐

padne na dva středně těžké prvky ‐ baryum a krypton. Uvolní se radioak vita, 

velké množství energie a dvojnásobné množství neutronů. Právě ty jsou příči‐

nou explosivní řetězové reakce.
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ZJEVENÍ MATKY MARIE

Milí sourozenci! Chtěli bychom vám přiblížit zjevení Matky Marie 
a vysvětlit jejich smysl. 

Využíváme k tomu tradiční poje , které prostředníci poskytli světu, 
ale také duchovní vhledy o tom, čeho chtěla Matka Marie dosáhnout.

Dostali jsme za úkol vám doplnit a duchovně objasnit to, co v tra‐
dičních záznamech tehdy nemohlo být předáno. Dát vám šanci využít 
těch málo pozemských let, které vám ještě zbývají, k tomu, abyste byli 
úspěšní ve vašem budoucím duchovním životě. 

Šlo většinou o dě , kterým byla zjevení dána.
Pilířem našich duchovních oznámení budou zjevení Matky Marie. 

Mají upevnit vaši víru v Boha a důvěru v poselství, která jsou vám po‐
skytována, a pomoci vám přestát období končící etapy dle Boží vůle, 
a tedy k vaší spáse. Vždyť budete žít dál. Vždy v nějaké formě. Rozhodu‐
jící není forma, ale vědomí. 

Součás  Boží péče o Své dě  je, že dává poznat Svou lásku. Tato 
láska je univerzální a u vás pozemských lidí se projevuje také jako ma‐
teřská.

Mateřská láska vůči vám je ztělesněna Ježíšovou matkou Marií, pro‐
tože ona vás přijala jako duchovní Matka. Jejím úkolem je společně 
s Kristem shromažďovat dě  Otce, aby se žádné neztra lo.

Jestliže to pozorujeme, poznáme z toho, že se Bůh, který je 
univerzální láska, dobře stará o lidstvo a vytváří spojení ke Svým dětem 
na Zemi. Tak se děje stále častěji přítomnos  Matky Marie na Zemi.

Kdykoli lidstvo čelí těžkým časům, božská láska je mu velmi blízko, 
zejména co se týče mateřské lásky, vyjádřené zjeveními a poselstvími 
Matky Marie. 

Milí sourozenci, otevřete, prosím, svá srdce! Pak se můžeme spojit 
silněji s vaším vědomím. O to nyní žádáme.
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Začneme rokem 1830. Již tehdy to ž skrze Cathérine Labouré v Pa‐
říži začala Matka Marie hovořit o končící etapě! A čím více se blíží čas 
obratu, m častější je její upomínání, intenzivnější její zjevení, její příto‐
mnost na Zemi.

V roce 1846 opakovaně v La Sale e nabádala lidstvo ‐ aby se obrá‐
lo, činilo pokání, a tedy změnilo smýšlení, aby žilo život, který se líbí 

Bohu.

V roce 1858 mluvila Matka Marie naléhavěji v jeskyni Massabielle 
u Lourdes a Bernade e předala poselství tak, jak jí byla sdělena.

Později jsou její varování důraznější, silnější, intenzivnější, obzvláště 
ve Fa mě roku 1917. (pozn. red. viz str. 11)

Nyní připomeneme zjevení, která vám mají dát podnět k zamyš‐
lení: Vždy, když se doba stává velmi vážná a kri cká, je Matka Marie lid‐
ským dětem velmi, velmi blízko. 

Zjevovala se v letech 1945 až 1950 v Amsterdamu, 1947 v Tre 
Fontane v Římě, 1953 v Syrakusách, 1954 ve Vi orii na Sicílii, 1961 
v San Damianu (u Piacenzy), 1961 až 1965 v San Sebas ánu a konečně 
dnes v Medžugorji.

Milí sourozenci, uvádíme jen malý výčet, neboť existuje ještě řada 
míst, která jsme nezmínili. Také je velmi mnoho případů osobního rázu, 
kdy , kteří ji viděli a poselství přijali – chceme být opatrní se svým vy‐
jádřením – je nebyli schopni postoupit dál lidstvu. To nechť si srovnají 
se svým svědomím, ale jde o  velmi, velmi mnoho úkazů.

Varování, která Matka Marie sděluje svým dětem, jsou upomínání, 
aby změnily své smýšlení: „Čiňte pokání, změňte své smýšlení, žijte 
život, který se líbí Bohu! Žijte život v lásce k Bohu a v lásce k bližnímu!“ 
To je obsah, který byl v různých slovních formách předán všem 
prostředníkům.
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Prorok Jonáš
obdržel od Boha následující úkol: „Jdi do Ninive a řekni jeho obyva‐

telům, že je čeká velký soud, protože žijí hříšným životem odvráceným 
od Boha!“

Jonáš se zdráhal, ale vykonal, co od něj Bůh požadoval. Všichni 
obyvatelé města Ninive a sám král činili pokání. Vzdali se prostopášné‐
ho života a napravili se. Milosrdná láska a Boží pomoc rozsudek odvrá ‐
ly a Ninive zůstalo ušetřeno. To je kladný příklad.

Sodoma a Gomora
Do těchto měst byl poslán jiný prorok, to ž Abrahám. Ten měl 

stejný úkol, protože Satan tam způsobil strašné hříšné za žení 
a bezbožnost, odpad od Boha. Obyvatelé obou měst však Abraháma 
vyhnali a nechtěli od něho vůbec nic slyšet. A výsledek? Stalo se, jak 
jim Abrahám prorokoval.

Na těchto dvou příkladech jsme ukázali, že lidstvo si může svou bu‐
doucnost v podstatě určovat. Na co apeluje Matka Marie? Na obrat 
k Bohu, život dle Boží vůle! Pak může být velká část oznámených po ží 
od lidstva odvrácena. Kosmické přeměně Země sice lidstvo nemůže za‐
bránit, ale mohlo by zažít snazší, zralejší a také krásnější přechod. Tak‐
že velmi záleží na lidském vědomí, na úrovni lidstva. 

Marie a had – dobro a zlo
Nyní se dostaneme k něčemu velmi krásnému, to ž k něčemu, co 

Matka Marie staví do zorného pole své mateřské lásky k lidstvu, resp. 
k celému padlému stvoření.

Již v Genesis stojí psáno: „Chci rozpoutat nepřátelství mezi tebou 
a ženou, mezi tvým a jejím potomstvem. Budeš následovat jeho patu 
a on  rozdr  hlavu.“ (pozn. red. Tento výrok v Genesis 3,15 se liší od 
ostatního textu, a proto jej nelze vztahovat na „Evu“.)

Milí sourozenci, Genesis nebyla dána pro Zemi samotnou, ale týká 
se veškerého padlého stvoření!! Duchovní odpadnu  proběhlo velmi, 
velmi dávno, v době, o které nemáte ani poně  a která se nedá vyjádřit 
ani v eonech. 
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Jak víte z našeho učení, je duchovní stvoření původním stvořením 
a teprve odpadnu m vzniklo hmotné stvoření. Ale už před dávnými ča‐
sy, nedokážeme to číselně vyjádřit, tento Boží výrok vznikl v Plánu spa‐
sení a osvobození. A Matka Marie se ho drží! Vidíte tento rozměr 
pravdy, který je vám dovoleno se dozvědět?

Jan ve svém zjevení spatřil Matku Marii: „Viděl jsem, jak se na nebi 
zjevila nádherná žena ve slunci, zahalená slunečním světlem, s měsí‐
cem u nohou. Na hlavě měla korunku s dvanác  zářícími hvězda‐
mi.“ „Ale viděl jsem ještě jeden obraz,“ připojil Jan. „To byl obraz 
velkého rudého draka.“ Zjevení dále říká – a to znamená velikou radost 
pro lidstvo, obzvláště pro to, které teď žije na Zemi ‐, že drak, had, bude 
v boji poražen. Marie a had se stali symboly dobra a zla. 

Vraťme se k Božímu plánu spásy a osvobození: Existuje duchovní 
plán, tehdy jako dnes, ve kterém se smí ohrožené duše v tomto ča‐
sovém období až do závěrečné doby inkarnovat, aby se mohly na Zemi 
ještě zlepšovat. Tak se také děje, ale kdo to ví? 

Inkarnace není náhodná. Neexistuje žádná náhoda, všechno je řízeno 
Bohem v Jeho řádu. Dává při selhání ohrožených duší ještě jednou 
možnost k inkarnaci, to je duchovní pozadí toho, proč Matka Marie začala 
již před více než 190 lety se svým upomínáním. 

Zjevení v La Salette
Tehdy bylo Maximinovi jedenáct let a Melanii patnáct let. Obdrželi 

osobní poselství Matky Marie pro sebe, pro své rodiče a příbuzné, ale 
i pro bratry, kteří byli tehdy kněžími. To osobní již pominulo, také va‐
rování pro tehdy žijící lidi pominula. Katastrofy se staly, dějí se neustále!

Ale jedna věc ještě není minulos : to ž proroctví Matky Marie 
ohledně závěrečné doby, ve které jste teď inkarnováni. Vybrali jsme 
několik z nich, abyste lépe porozuměli.

Duchovní vysvětlení k pojmu „Matka Boží“
Ježíšova matka je v různých vyznáních oslovována jako takzvaná 

„Matka Boží“ a dě  to takto reprodukovaly. My to nepotvrdíme, pro‐
tože to neodpovídá pravdě. 
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Bůh nemá žádnou matku, neboť m by byla Matka Boží větší než 
Bůh, byla by duchovně starší! Jestliže je Kristus v těchto vyznáních 
označován jako Bůh, tak to také neodpovídá pravdě, neboť existuje jen 
jeden Bůh a tento jediný Bůh je otcovským a mateřským principem 
všech Jeho stvoření. Je to absolutní pravda, která se nedá změnit.

Bylo 19. září 1846. Maximin a Melanie pásli krávy na horské pastvi‐
ně nad La Sale e, blízko Grenoble. Seděli na okraji pramene, kde byly 
nahromaděny kameny, aby chránily čistou vodu. Tam jedli svůj skromný 
oběd – chléb a sýr. K pi  měli buď vodu z pramene, nebo mléko.

Když tak seděli u jídla, najednou se k nim seshora přiblížila velká zá‐
řivá světelná koule. Vyděšeně všechno upus li a u kali tak daleko, až si 
mysleli, že jsou v bezpečí. Domnívali se to ž, že slunce padá z nebe. Zá‐
řící koule se usadila blízko pramene. 

Tu zpozorovali, že se koule otevřela a z ní vystoupila zářivě krásná 
žena ověnčená nádhernými kvě nami. Posadila se na kameny u pra‐
mene, lokty opřela o kolena a obličej si zakryla rukama. Dě  měly pocit 
– neboť vnímaly vibraci ‐, že tato nádherná žena truchlí.

Mluvila k nim, ale přestože slyšely její hlas, strach a obavy jim ne‐
dovolily pochopit, co jim řekla. Proto k nim musela přijít opakovaně. 
Svou iden tu odhalila až při pozdějších zjeveních a dě  ji nazývaly 
„Matkou Boží“.

Matka Marie opakovala svá poselství dětem kvůli tomu, aby se 
dostala k lidstvu. Vyzývala k nápravě, k obratu k Bohu, ke změně smýš‐
lení, k životu dle Boží vůle, k životu milujícímu Boha a bližního. Tato vý‐
zva se opakuje ve všech jejích poselstvích!

To je základní princip: Zpátky k Bohu! To je také základní princip 
Plánu spasení a osvobození. Bůh se nevyhýbá žádným prostředkům 
a žádné síle, aby své dě  měl zase u sebe. 

Některá proroctví v La Sale e k závěrečné etapě 
Mějte na pamě , že to byl r. 1846: 
„Příroda bude volat po odvetě kvůli mnoha poškozením, která jí lid‐

stvo přivodilo. Katastrofy, které příroda rozpoutá, způsobí, že se lidé 
budou třást navenek, ale i v nitru!“ 
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„Roční období se změní, Země bude vyzařovat lehce načervenalé 
světlo. (pozn. red. Takový jev je nyní pozorován na satelitních snímcích 
a je interpretován jako následek zničení atmosférické ozonové vrstvy). 
Nastanou zemětřesení, orkány, které budou lidi děsit. 

„Ve vzduchu se objeví hrozný hluk. Lidé budou blízko šílenství a na 
Zemi spadne z nebe déšť hmyzu. Voda a oheň potopí mnoho měst 
a krajin.“

„Hlubina Země se otevře a král temnoty vystoupí z této propas  se 
svým doprovodem. Vznese se do vzduchu, protože ve své pýše bude 
ch t zaútočit na nebesa. Archanděl Michael však ustojí jeho tlak a v bo‐
ji, který bude trvat tři dny, se Země zatemní a nastane úplná tma. Země 
se dostane z jeho spár, Satan se bude muset vrá t se svými zástupy 
zpátky do hlubin. Veškerá arogance, ať už satanská či lidská, bude 
očištěna ohněm a vodou a všechno bude obnoveno.“

Milí sourozenci, těmito poselstvími – pamatujte, že byly předány 
v roce 1846 Maximinovi a Melanii v La Sale e – bychom vás chtěli svě‐
řit do ochrany Matky Marie, lásky Boží a Kristovy pomoci!

Představuji si, že sourozencům, se kterými se potkám, daruji 
světlo! 

Odsud si nevezmeš, co máš. Bereš jen to, cos dal! 

Posiluj svou motivaci stavět Boha a Krista stále více do centra 
svého života!

.
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TŘI FATIMSKÁ TAJEMSTVÍ Z 13. ČERVENCE 1917

Ve svých zjeveních a poselstvích přihlíží Matka Marie tomu, jak 
mohou jasnozřiví či jasnoslyšní předávat lidstvu její poselství na základě 
svých náboženských znalos  a morální úrovně.

1. fatimské tajemství
„….Zdálo se, že paprsek proniká Zemí a my jsme viděli ohnivé moře. 

V něm plavali  temní a další duše ‐ vypadali jako průhledné a černé 
nebo bronzově žhnoucí uhlíky v lidské podobě. Byli vystřelováni z pla‐
menů, které vyšlehávaly z mraků kouře, a jako jiskry při obrovských 
požárech létali bez že a rovnováhy všemi směry. Toho řevu! Z té bo‐
les  a zoufalství se člověk otřásal hrůzou! (Musela jsem při tomto po‐
hledu vykřiknout „au au“, což lidé také slyšeli.)

Ti temní měli strašlivou a ohavnou podobu odporných, neznámých 
zvířat, byli však průhlední jako černé, žhnoucí uhlí.

Vylekaní a jako o pomoc prosíc jsme pozvedli zrak k Naší Milé Paní, 
která nám plná dobroty a smutku pravila:

2. fatimské tajemství 
„Viděli jste peklo, kam jdou duše ubohých hříšníků. Aby je Bůh za‐

chránil, chce ve světě zavést zbožnost a volání k mému Neposkvrněné‐
mu Srdci. Pokud uděláte, co vám řeknu, budou mnozí zachráněni 
a nastolí se mír. Tato světová válka se chýlí ke svému konci; jestliže ale 
nebude respektován Stvořitel a bude se urážet, dojde k další, horší vál‐
ce, a to za pon fikátu Pia XI. (pozn. red. Pius XI. – papež v letech 1922 – 
1939). Až uvidíte noc osvětlenou neznámým světlem (pozn. red. Polární 
záře byla viděna v Rakousku 25. 1. 1938), pak vězte, že je to ono velké 
znamení, které vám Bůh dává, že přijdou na svět následky lidských zlo‐
činů a přestupků formou války, hladomoru, pronásledování církve 
a papeže.

Abych tomu zabránila, přijdu, abych podpořila zasvěcení Ruska mé‐
mu Neposkvrněnému Srdci a podpořila i pobožnos  smíru během 
prvních sobot v měsíci. Budou‐li má přání vyslyšena, Rusko se obrá  
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a bude mír; pokud ne, pak se rozšíří jeho chybné učení po světě, vyvolá 
války a pronásledování církve, dobří budou mučeni a svatý Otec bude 
muset velmi trpět; různé národy budou zničeny. Na konci ale bude mo‐
je Neposkvrněné Srdce triumfovat. Svatý Otec mi zasvě  Rusko, které 
se obrá  a světu bude darován čas míru.“ 

3. fatimské tajemství
(pozn. red. z knihy G. Weidner: Ježíšova matka Marie) 
„Dítě, vybrala jsem si tě k tomuto sdělení, které  předám. Jdi 

a zveřejni je celému světu, celému lidstvu!
Neměj starost ani strach; budu stát při tobě. Budou tě sice oso‐

čovat, ale čím silnější jsi ve víře, m méně tě toto nepřátelství ovlivní. 
Hle: Co  teď řeknu, je určeno celému lidstvu. Proto se neboj, ne‐

boť lidstvo se má dozvědět, jak to s ním je a jak to s ním v budoucnu 
bude! Dobře poslouchej a pamatuj si, co  teď řeknu. 

Na celé lidstvo přijde velký trest; ne dnes, ani zítra, ale před kon‐
cem této časové epochy na Zemi. 

Lidstvo se nevyvinulo tak, jak Bůh, náš nebeský Otec, od něj oče‐
kával. Pošlapalo Boží dary, Svého Otce, rouhalo se pro  těmto darům.

Nikde na Zemi už není řád; všeho, dokonce i nejvyšších špiček vlád 
a církví, se zmocní Satan. Nezastaví se před ničím, aby hlavy vlád a 
církví připoutal k sobě.

Zmate mozky vědců tak, že vynaleznou mocné zbraně, které 
v několika málo minutách dokážou zabít milióny a milióny lidí, polovinu 
lidstva. Nezastaví se před mocnými této Země a podní  je k hromadné 
výrobě těchto zbraní, aby mohl použít jejich sílu a lidstvo zničil.

Běda však, pokud pozemš  vládci a špičky církví neučiní přítrž to‐
muto řádění! Potom nechám dopadnout mocnou ruku svého syna Ježí‐
še Krista.

Běda, jestli se nebudou snažit obnovit pořádek! Pak požádám Boha, 
svého Otce, aby vynesl nad lidstvem velký soud. Bude přísnější, než by‐
la tehdy potopa.

Všude na Zemi vládne pán temna. Mezi vedoucími církví dojde ke 
vzájemným bojům, neboť Satan vstoupí i do jejich řad. V Římě dojde 
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k obrovským změnám, neboť co je líné, padne, a co padne, nemá být 
drženo, protože učení církví jsou zatemněná.

Přes celé lidstvo a přes celou Zemi se převalí hrozné útrapy. Z nebe 
bude padat oheň a dým, vše se zatemní. Vody oceánů se budou vypa‐
řovat a bude panovat tak vysoká teplota, že pěna bude stříkat k nebi.

Všechno, co ještě stojí, má být strženo, z hodiny na hodinu zemřou 
milióny a milióny lidí. Všichni, kteří zůstanou ještě naživu, budou závi‐
dět těm, kteří jsou již mrtví. Bída bude všude, kam se člověk podívá, 
a celá Země se bude třást.

Čas kráčí vpřed a propast mezi duchovní říší a mto světem bude 
stále větší. Neboť lidé ve svém omylu pomohli duchovní smr  k jejímu 
triumfu, to služebníci Satana ji nastolili. Potom on bude jediným vlád‐
cem Země.

Všichni, kdo přežijí v pozemském těle, pak začnou volat Boha a teh‐
dy jim On požehná a nastolí jiný stav. Bude takový jako tehdy na Zemi, 
kdy lidstvo a svět nebyli ještě zkažení. 

Vyzývám všechny následovníky mého syna Ježíše Krista, tak jako 
všechny křesťany, kteří to myslí vážně: Shromažďujte se kolem Krista! 
Jedině Kristus je zárukou, která vám umožní tuto dobu přežít!

Čas časů se blíží stále víc! Konec všech konců přichází stále blíž. Bě‐
da mocným a vůdcům církví, pokud se rychle neobrá ! Běda, běda, 
jestliže to zůstane tak, jak je to nyní! Pak to bude ještě mnohem horší, 
než jsem  teď mohla říct.

Jdi, moje dítě, a pověz to těm, kdo mají moc, ať to sdělí celému lid‐
stvu! Budu u tebe a postavím se za tebe, teď a navždy.

Pamatuj si vše, co říkám, a postarej se, aby se to zveřejnilo!“ 
Takto promluvila Ježíšova matka k Lucii. 

Další poselství Matky Marie Lucii 7. 4. 1990
„Nenechme se oklamat událostmi, které se odehrávají v Evropě: to 

je iluze! Rusko se neobrá , dokud se nestane metlou všech národů. Má 
být bičem, aby udeřilo všechny národy. Je nástrojem, který Věčný Otec 
bude potřebovat, aby potrestal svět: neboť Rusko přepadne západ, 
a s Ruskem napadne Čína Asii. Moje slova se překrou . Církevní vůdci 
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a kněží to dělají, aby naše dě  zmátli, aby uvěřily, že světový mír přišel 
a obrácení Ruska je tu. Toto není ten případ. Svět se nachází ve velkém 
nebezpečí. Pokud se svět neobrá , bude uvržen do boles vé války. – 
Obrat ve východní Evropě nepovede k míru!“

Paprsek Matky Marie

Jsem služebnicí Pána. Staň se dle jeho vůle a jeho slov!
Obdrželi jste ode mě zjevení. Ani teď nejsem na ně skoupá. Moje 

milované dě , naslouchejte dobře, co vám vaše nebeská Matka ještě 
musí říct. 

Děkujte Bohu, že Svým jménem poslal mocné anděly a že obrovské 
zemětřesení v Arménii nezničilo tamní atomovou elektrárnu! (pozn. red. 

Je míněno zemětřesení 7. prosince 1988 s více než 25 000 mrtvými a asi milio‐

nem bezdomovců.) Za to děkujte Bohu! 
Děkujte Bohu, že to bylo řízeno a vedeno tak, že obrovská masa lidí 

byla sice nechána v nevědomos  o tomto mém poselství (3. fa mské 
tajemství), které jsem předala Lucii, ale mocní Země se o něm dozvědě‐
li na naléhání duchovního světa. Nenechám své dě  na holičkách!
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Mocní Země se spojili. Bojí se ještě více než vy, moji milí, neboť oni 
a církevní elity budou přicházet v událostech konečné doby stejně tak 
o život jako chudí a bezbranní lidé.

A protože se bojí o své životy, začnou v poměrně krátké době 
mírová jednání. A jak jsem roku 1917 předpověděla, bude víra v Boha 
umožněna ve velké zemi Východu (Rusko, resp. tehdejší SSSR), to je již 
skutečnost.

Proto vás každého vyzývám: Sledujte, milované dě , co se děje, 
a modlete se často za mocné této Země, aby se nestali nástrojem Satana! 
Já, vaše nebeská Matka, chci to ž s vaší pomocí zabránit tře mu svě‐
tovému konfliktu. (pozn. red. viz poselství Matky Marie Lucii ze 7. dubna 

1990) K tomu potřebuji každého!
Aby světový mír a mír mocných zůstal zachován, aby poslové světla 

při jejich jednáních byli vždycky kolem nich – neboť my je tam posíláme ‐, 
k tomu nám dejte, prosím, vaši sílu, jelikož je to dílo, které prospěje 
všemu lidstvu! 

A ještě předám prosbu mého milovaného pozemského syna Ježíše 
Krista: Modlete se hodně, obzvláště za vládce této Země a za ty, kteří 
mají moc, aby odstavili jaderné elektrárny! S vaší pomocí se může něco 
takového stát. Modlete se zejména za Francii (pozn. red. od té doby došlo 

ve Francii k mnoha nehodám v jaderných zařízeních), protože tam je 
mnohé, co má do činění s atomovou silou, v nebezpečí! 

Moji milovaní! Tato oznámení jsem vám předala, abyste se necí li 
opuštěni. Vzala jsem vás všechny pod svůj mateřský plášť a zahrnula 
tam rovněž ty, na které se můžu, jak doufám, spolehnout. Bojuji o kaž‐
dou jednotlivou duši, o každé ze svých dě . 

Vaše srdce mají hořet a být zapálena Kristovou láskou, aby byl je‐
den pastýř a jedno jeho velké stádo. Veliký Bože, chválíme Tě na věky. 

Amen.

Osud slouží k tomu, aby vás formoval pro věčný duchovní život.

Se zákony Božími a jejich plněním můžeme žít svobodně! 



16

JADERNÁ ENERGIE

Milí sourozenci!

Protože naše drahá Matka Marie nás pozemské lidi miluje způsobem, jaký  

si nedokážeme ani představit, a všechny „své dě “ chce zachránit, tedy vést 

blíže k Bohu, je její úsilí po stale  obrovské a o to větší, čím více se kosmická 

očista planety Země přibližuje. 

Bohužel až příliš často jsme nebrali její láskyplná poselství, výzvy, napo‐

menu , varování dostatečně vážně, nevěnovali jim odpovídající pozornost 

a nerealizovali její neúnavné výzvy k modlitbě, takže došlo k mnoha škodám, 

které by bylo bývalo možné odvrá t. Smutným příkladem je rostoucí počet 

přírodních, ekologických a klima ckých katastrof po celém světě a množství 

ozbrojených konfliktů. Hlavně ale jaderná síla, která se opakovaně vymyká 

mnoha různými způsoby kontrole.

U příležitos  havárie reaktoru v Černobylu 26. dubna 1986 jsme obdrželi 

od Božích poslů nejen obecná duchovní vysvětlení k jaderné energii, ale 

i několik prak ckých rad, jak se chovat při vystavení radioak vnímu záření, 

a také užitečné odpovědi na otázky.

Tyto cenné informace mohou být samozřejmě vhodné i pro budoucnost, 

a sice jak při řešení případných jaderných událos , tak i obecně pro zvládnu  

různých, před námi stojících výzev. Předkládáme je rozšířené o úryvky 

z duchovních oznámení.

Mediální dialog mezi duchovním učitelem a tehdejším pozemským vedou‐

cím u příležitos  havárie jaderné elektrárny v Černobylu:

Technika – idol současné doby

VEDOUCÍ: Je nehoda v Černobylu, tato pro mnoho lidí tak závažná 
událost, duchovně naplánovaná do událos  doby obratu?

H: Z duchovního hlediska to plánované nebylo. Příčinou toho, co se 
stalo, byla nedostatečná kontrola technických zařízení, nedbalost, ne‐
opatrnost a lhostejnost. Porušení povinnos .
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Jestliže člověk neplní svou povinnost, pak ho od toho odvracejí 
nega vní síly. Skupina lidí, která byla pověřená kontrolovat, zda vše 
probíhá dle bezpečnostních předpisů, přítomna byla, protože ale bylo 
vše po dlouhá léta v pořádku, stali se bezstarostnými a neopatrnými.

Při této příležitos  se tě zeptám zase já: Proč si myslíš, že technické 
lety do vesmíru (pozn. red. Problémy a nehody tehdejších letů rake‐

toplánů) na druhém kon nentu již nejsou úspěšné? 

VEDOUCÍ: To má upozornit na to, že není správné pokračovat v této 
technologii, a m stále narušovat přírodu.  

H: Správně, ale není to úplné. Lidstvo se stalo, alespoň na vě‐
deckém poli, z velké čás  bezbožným a udělalo si z techniky a vědy 
modly. Ovšem bez Boha to nejde, a tato technika nerespektuje Boží 
stvoření. Tak Bůh teď dává lidem poznat, že jim technika začíná padat 
na hlavu. Čím více se tedy lidstvo bude od Něho vzdalovat a věnovat se 
novodobým technologickým modlám, m více nezdaru ho bude po‐
tkávat až do jeho zničení.

Ve své důvěřivos  bylo lidstvo svedeno a oddalo se technologii ja‐
derného štěpení. Už jsme o tom mluvili, že Satan zcela přesně věděl, co 
udělal, když vložil lidstvu do rukou atomovou sílu, nebo lépe řečeno, 
zradou umožnil její použi .

Testy jaderných zbraní a jejich účinky na atmosféru
V této souvislos  bych se rád vyjádřil k testům jaderných zbraní, 

které provedly velmoci. 
Ve vaší atmosféře, zejména po testech atomových bomb, to 

z duchovního hlediska vypadá tak, že vnímáme obrovské černé díry 
v sí ch atmosférických vrstev chránících životy. Tyto tenké pavučiny 
byly roztrhány nezákonným používáním jaderné energie a testy ato‐
mových zbraní. Proto se také tolik změnily povětrnostní jevy a mění se 
stále více k horšímu.

VEDOUCÍ: Dnes jsme se dostali již tak daleko, že existuje zdravotní 
ohrožení slunečním zářením, protože filtrační vliv atmosféry už nestačí.
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H: Nemyslete si, že sluneční paprsky jsou samy o sobě nega vní či 
nebezpečné! Jsou nebezpečné pouze pro vaše pozemské životní pomě‐
ry, protože neustále vytváříte díry do atmosféry. Kdybyste nedělali 
žádné chyby, sluneční paprsky by vašemu zdraví jen prospěly.

Testy jaderných zbraní v nitru Země
Vážně si myslíte, že se nemůže nic stát, když provádíte podzemní ja‐

derné testy? Jakou vůbec máte představu o struktuře Země?
Země je podporována ve své soudržnos  směrem k jejímu středu. 

Pokud si mentálně uděláme průřez planety, uvědomíme si, že různé 
horniny ji jako stěny či lešení vyztužují. Tady máte vodu, tam ropu, tady 
podzemní jezera, tamhle nějaká ložiska. To vše je od sebe oddělené, 
často jen propojené vodními toky nebo podobnými odtoky, které pak 
ús  do moře. 

To všechno se nezákonným konáním lidstva mění a vy o tom ne‐
máte poně ! Tento systém opěrných zdí, tato vnitřní kostra Země má 
již velmi mnoho trhlin právě v důsledku podzemních výbuchů ato‐
mových bomb, a proto stačí už jen nepatrné otřesy, aby se část z toho 
zhrou la. Tlak vytváří pro tlak a každý podzemní test atomové bom‐
by je tlak vytvářející pro tlak. Ten vystupuje ven ve formě zemětře‐
sení nebo sopečných erupcí a mění klima cké a podzemní tektonické 
podmínky.

Země je přece jednotka, a tak se teď ptám: Myslíte si vážně, že při 
obrovských zemětřeseních, která zcela jistě přijdou, pokud lidstvo s tě‐
mito testy nepřestane, nebudou zničeny žádné atomové elektrárny? 

Kdo pak uhlídá radioak vní prvky, které z nich uniknou? Pak prostě 
přijde den, kdy zbývá jediné: Kristus! Nastane čas, kdy je tu Boží vůle, 
kdy Bůh dá pověření. Nemáte představu o této budoucnos , ale 
doufám, že i tak jsem vaši otázku zodpověděl.

Havárie v Černobylu – poučení?
VEDOUCÍ: Když slyšíte výpovědi předních pozemských osobnos  

z východu a západu, tak si uvědomíte, že se z havárie v Černobylu prak‐
cky nic nenaučili. Říkají, že to byla oběť civilizace a životní úrovně a že 
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budou pokračovat ve využívání jaderné energie pro „mírové účely“. 
Takže ano, dojde k dalším nehodám. 

H: Nesmíš, prosím, zapomenout, že toto je mylný výklad: „Technika 
vyžaduje obě  a lidé musí i v budoucnu přinést obě  pro technologii. 
Bylo to vždycky tak, že technika vyžaduje obě , aby zajis la blahobyt 
lidstvu.“ 

Ale tentokrát jste na špatné cestě, pokud věříte těmto vůdcům lid‐
stva. Co se má v budoucnu zlepšit? Co můžete očekávat od techno‐
logie? Je to jednoznačně chybná interpretace silně ovlivněných, 
nega vně smýšlejících vůdců lidstva. To chci zcela otevřeně říct. 

Jak může soudný člověk stále usilovat o něco, co mu nejen škodí, 
ale i ničí? Takzvaní exper  jsou většinou jednostranní, vyškolení pouze 
ve svém oboru. To jenom Boží duchovní svět pověřením Krista opa‐
kovaně zabránil katastrofám v této nebo v podobných oblastech. Ale 
tentokrát ji Bůh připus l, aby řekl lidstvu: „Stop, milé dě !“

Radioaktivita a příroda
VEDOUCÍ: Očekává se, že v budoucnu bude mít záření v přírodě 

dvojnásobnou až trojnásobnou intenzitu, protože látky, které prosákly 
do země např. deštěm, nebudou moci být dlouhou dobu odstraněny.

H: Kéž byste jen znali duchovní zákony! Podobné k podobnému! 
Nyní máte díky nega vnímu konání zvýšené hodnoty v atmosféře, ve 
vodě a na zemi. Co si myslíte, že se stane? Podobné se přitahuje!

Duchovní svět Boží proto s jistotou ví, že takových nehod se stane 
ještě více. (pozn. red. Mezi m došlo 11. 3. 2011 v důsledku zemětřesení k ja‐

derné katastrofě ve Fukušimě a k následným vlnám tsunami. Kromě toho od 

té doby došlo v jaderných elektrárnách k mnoha haváriím, které se téměř ne‐

dostaly na veřejnost.) Bůh chce m, že to připouš , na krátkou dobu, kte‐
rá ještě lidstvu zbývá, své dě  napomínat, aby poznaly: Pryč od této 
bezbožné technologie!

Směřujte k Bohu!

VEDOUCÍ: Nicméně  lidé, kteří vývoj této technologie razí, se od‐
volávají na to, že jaderné reakce různého druhu a záření s m spojené 



20

se vyskytují i v přírodě. Předpokládají například, že na Slunci probíhají 
procesy jaderné fúze, kterým chce člověk porozumět a využít pro výro‐
bu energie v takzvaných jaderných fúzních zařízeních.

H: Duchovní situace na Slunci je velmi odlišná od té na Zemi. Slunce 
energii nevyrábí, ale přijímá a přeměňuje ji na vibraci, kterou potřebují 
planety jeho sluneční soustavy. Co je na Slunci zákonité, řízené a ve‐
dené Božími moudrými zákony, je na Zemi – pokud to děláte sami díky 
Satanově prozrazení – nezákonné a zcela nega vní, temné.

Pro zákonnými zásahy do přírody vznikají nega vní vibrace. 
Ovšem ty podle zákona podobnos  přitahují temné duchovní bytos , 
jež jsou dosud připoutané ke hmotě! Jejich okovy se značně otřásají. 
Častým opakováním těchto procesů se nakonec  okovy přetrhnou a ony 
se uvolní. 

Za rostoucí destruk vní působení tolika temných bytos  jsou odpo‐
vědné ty technologie, které vznikly sugescemi pro kladu, protože ne‐
berou v potaz božské zákony. 

Procesy jaderného štěpení uvolňují a rozvazují okovy duchovních 
bytos  s velmi nízkou vibrací, které jsou připoutány do těžkých prvků 
hmoty. Obrovské zástupy temných duchovních bytos  jsou uvolněny 
a od té doby jsou k dispozici pánovi temna. Ten je samozřejmě využívá 
ve svůj prospěch. Podobné je to při těžbě ropy, jejíž tmavá barva je 
pro tuto nízkovibrační hmotu charakteris cká.

VEDOUCÍ: Existuje rozšířený názor, že nízké vystavení radiaci je 
zdravé, protože mobilizuje obranyschopnost těla. Proto se lidé léčí např. 
v horských štolách s radioak vními minerály. 

H: Také radioak vní záření je nositelem energie vesmíru. Všechno 
září, vše vibruje, vše předává impulsy života.

I zde pla  zásada: Vše, co je přirozené, je v této formě Bohem 
chtěné. Vše, co lidská ruka změnila, zkoncentrovala pod vlivem tem‐
ných duchovních bytos , je nega vní. 

Podle zákona „podobné přitahuje podobné“ dochází na určitých 
místech ke zvýšené radioak vitě – například v tebou zmíněných 
horských štolách – a podle stejného zákona je schopna vyvolat u toho, 
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kdo tuto vibraci potřebuje, účinky, které označujete jako harmonizace 
či zotavení.

Prvky v minerálech, jako je smolinec obsahující uran, nejsou ve své 
podstatě nega vní. Nega vní účinky způsobuje pouze člověk svými zásahy. 

VEDOUCÍ: Jinak by byly tyto duchovní bytos  připoutány přesně 
na dobu, kterou potřebují, dle Boží vůle?

H: Správně. I zde působí přírodní zákon: Vše vyzařuje, vše je ener‐
gie, vše je vibrace, přesto je to v přírodě pod duchovním vedením, aby 
to lidem neškodilo. Ale uměle vyvolaná radioak vita může způsobit 
velké škody i zdravému člověku.

Satan chce osvobodit své temné nohsledy, aby měl k dispozici více 
možnos  ke svádění lidí. Z tohoto důvodu a také kvůli zničení Země, která 
je planetou pokání sloužící duchovnímu vývoji Božích dě , prozradil li‐
dem „jaderné zákony“. To lidstvo ani poli ci neví, proto jednají bezbožně 
a v rozporu s Božími zákony pro  přírodě. Ovšem ta se brání, protože by‐
tos , které v přírodě působí, konají v souladu s Božími zákony.

Proto je toto nega vní záření pro lidský organismus v silné dávce 
smrtelné a pro jeho geny, a tedy následující generace degenera vní.

Ochranná opatření proti ozáření, radiaci
Nyní o milých sourozencích, jejichž aura je široce otevřená a u nichž 

snadno dochází k protažení stříbrné šňůry, posunu duše z fyzického tě‐
la. Mohou pociťovat radiační za žení.

První ochranné opatření: Žádný strach, žádná starost, nenechte se 
ovlivnit myšlenkou, že jste byli zasaženi mto zářením a že musíte 
onemocnět. To by byla hrubá chyba! 

Mnohem důležitější je soustředit se na Otce a neustále Ho prosit: 
„Otče, nechci, aby ve mně nega vní myšlenky o záření způsobující 

nemoci působily. Otče, prosím, pomoz mi! Skrze Krista, našeho Pána, 
prosím Tě!“ 

Pokud existují i vnější příznaky, jako např. velká nervozita, boles  tě‐
la, kožní vyrážky, popraskané rty, hrubé praskliny, pálení očí, zvonění 
v uších a další pocity, kterými se projevuje éterické tělo, zejména 
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v nervové oblas , pak je má vzít duchovní křesťan na vědomí a okamži‐
tě prosit o změnu, ale nepropadat panice a strachu. Bůh je vždycky sil‐
nější!

Uvedu příklad jep šky z Hirošimy z r. 1945, abych v milých bratrech 
a sestrách vzbudil důvěru v Boha, našeho nebeského Otce. Věděla 
o nebezpečí ze shozené atomové bomby, ale z lásky k bližnímu dala 
přednost svým nemocným. Nenechala se odradit, aby mohla přinést 
úrodu domů. A projevila takovou důvěru v Boha, takovou vroucnost 
v modlitbě, že vibrace, do které ji zahalil duchovní svět, duchovní prů‐
vodci, posílila její auru natolik, že radioak vní záření, následek svržené 
atomové bomby, jí neublížilo, přestože byla v bezprostřední blízkos  
centra exploze! Tento příklad můžete použít pro svou budoucnost!

VEDOUCÍ: Co všechno se může udělat, aby se snížily účinky vysta‐
vení radiaci? Působení je jednak krátkodobé, ale také dlouhodobé ‐ dě‐
dičné poškození následující generace.

H: Z duchovního pohledu je těžké vstoupit do dlouhodobých studií 
vaší vědy, ale pro současnost vám radíme následující: Jediná cesta, kte‐
rá může vést k vaší spáse, štěs  a zdraví, je důvěra v Boha a přesvěd‐
čení, že On chce pro lidstvo jen to nejlepší, to nejlepší pro celou Zemi a 
duchovní bytos  ve sférách kolem ní.

Když se tedy zcela oddáte ochraně světlých bytos , a m i Tvůrce, 
a plni důvěry budete čekat na Boží pomoc.

Ježíš Kristus řekl: „Máš‐li důvěru ve mne, moje ruka tě zachrání, 
i kdyby na tebe padaly trosky světa.“ Avšak nestane se to tak, jak si 
člověk představuje, ale dle Boží vůle, protože On ví, co je pro toto jeho 
dítě nejlepší, ať už v těle, či bez těla.

Teď zpět k následkům a tady se musím stát opět zcela lidským. 
Zpravidla pla  pro úzkostlivého člověka, který se obává o své zdraví 
a fyzickou pohodu, doporučení, která dávají zdravotní úředníci vaší vlá‐
dy a vaši vědci. Toho se má držet.

Těm příliš úzkostlivým radím, aby byli ještě o stupeň opatrnější a dr‐
želi se obilné stravy, neboť ta zelená je v této době víceméně kontami‐
novaná. Radíme vám v rámci možnos  přejít na loňskou sklizeň obilí. 
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(pozn. red. Toto pla  obdobně pro možné budoucí podobné dění. Měla by se 

proto využít sklizeň získaná před touto událos .)

Ale nyní se ptám: K čemu máš svého duchovní průvodce, svého 
strážného anděla, který je po tvém boku? Na to, abys na něj skoro 
nikdy nemyslel nebo abys na něj myslel vždy jen tehdy, když se  něco 
nepovede?

Pokud se plný důvěry oddáš svému duchovnímu průvodci, který  
byl Bohem přidělen, aby při tobě stál, a požádáš Boha, pak  nebude 
způsobena žádná škoda. Můžeš kupříkladu prosit: 

„Milý nebeský Otče, důvěřuji , jsem přesvědčen, že nechceš ublížit 
žádnému ze Svých dě , protože za škody v přírodě jsme vinni my sami. 
Prosím, odstraň veškeré nega vní záření atomů! Děkuji  za toto 
úžasné jídlo, přijímám ho vědomě, prosím však o dematerializaci všeho 
nega vního svým milým duchovním průvodcem, abych neutrpěl újmu!“

Tak máš myslet, a ne sedět, třást se a přitom jíst. Máš být naopak 
plný důvěry, že ani tvoje tělo, tvoje elementární duše, ani tvá duše, ne‐
bo dokonce tvůj duch nebudou žádným způsobem poškozeny, přičemž 
duch, Boží jiskra, nemůže být poškozena vůbec.

VEDOUCÍ: Duchovní lékaři nám často radili, abychom vždy před jíd‐
lem prosili, aby bylo rozpuštěno to, co tělu neprospívá, protože čisté 
potraviny už skoro nejsou k dispozici.

H: Naprosto správně! Ale pro ty příliš úzkostlivé chceme jít ještě o 
krok dál. Nenechme se zmást, proces duchovního zrání trvá určitou do‐
bu a pouze duchovně zralý dokáže hned důvěřovat Bohu.

Proto pro příliš úzkostlivé: Budoucnost nepřinese žádné zlepšení 
situace, pokud jde o dlouhodobé za žení zářením. Proto vás prosím, 
udělejte si zásoby trvanlivých produktů z těch plodin, které nebyly 
kontaminované. Samozřejmě by měl každý rozumný člověk držet záso‐
by jen po určitou dobu.

VEDOUCÍ: Existují opatření pro dě  a nenarozené dě  v děloze 
kromě prosby o ochranu a modlitby? 
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H: Je to tak, jak řekli vaši vědci a vládní úředníci. Podle těchto po‐
kynů by se měly chovat obzvláště budoucí matky. Nastávající matky by 
se především neměly bát a neměly by mít žádné děsivé představy ja‐
kéhokoliv druhu, protože ty by se přenášely jako mentální obrazy na 
jejich ještě nenarozené dě .

VEDOUCÍ: Jak se staví duchovní lékaři k látkám, např. tabletám ob‐
sahujících jód nebo užívání kyseliny askorbové? 

H: Duchovní lékaři doporučují pro  radioak vnímu stronciu, které 
napadá kostní dřeň, a m i kostru těla, draslík, vápník, fosfáty nebo hoř‐
čík, z nichž jsou tvořeny hlavní složky kostry. A brát ve zvýšené míře mi‐
nerální soli, aby nedocházelo k působení vniklých zářících prvků.

U vitamínu C, který je také nazýván kyselina askorbová, je to tak, že 
tělo plně nezpracuje uměle vyrobený vitamín C, takže se v těle tvoří 
usazeniny. Tělo dokáže rozložit pouze produkt z vypěstované potravy. 
Všechno, co je přírodní, lze samozřejmě doporučit. 

z knihy G. Weidner Cesta k bezpečí, vydána 2002

VEDOUCÍ: Po katastrofě v Černobylu nám bylo doporučeno zbavit 
se radiace kontaminovaných potravin prosbou o požehnání a učinit je 
tak pro nás poživatelnými. Od té doby jsem tuto možnost vděčně využí‐
val u všech jídel a před užíváním léků. V poslední době se však víckrát 
stalo mně i dalším sourozencům, že léky i přes upřímnou prosbu 
o převibrování a plnou důvěru měly nepříznivé vedlejší účinky. Co by mi 
to mělo říct?

E: To, že tvoje důvěra polevila! Jednoduše řečeno, už nejsi m, kdo 
měl tak velkou důvěru jako tehdy. Ty si sice myslíš, že ji ještě máš, jenže 
tehdy jsi byl, řekněme, v situaci ohrožující život a tvé nitro horoucně vo‐
lalo k Bohu. S m ale také trochu souvisí obava, strach či starost. Vždy, 
když se to smíchá, mizí důvěra, a když ta zmizí, vkrádá se pochybnost. 
A pokud jen trochu pochybnost nahlodá důvěru, není už účinek takový, 
jaký byl před m. 
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Myslíte, že vám bylo řečeno vše o jaderných haváriích, které se už 
staly? Kdyby duchovní svět, respek ve mimozemšťané nerozpus li 
uvolněné záření, byla by Matka Země dávno mrtvá! Ale tohle nevíte. Vy 
však máte zkušenos , že to u léků fungovalo. A pokud to teď nepůsobí, 
změnilo se možná složení léků, ale kdybyste měli důvěru jako kdysi, šlo 
by rozpus t vibraci i dnes!

Nezáleží tedy na Bohu, ale zase jenom na vás! Každá hmota vibruje, 
jde tedy o stav vibrace a každý vibrační stav lze změnit. Záleží na víře, 
důvěře a síle přesvědčení.

VEDOUCÍ: Děkuji za vysvětlení!

SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ A  AURA

Ozónové díry se zvětšily a nefiltrované záření dopadá na Zemi, 
a tedy také na vás. Bodá, mnohdy vyvolává boles  hlavy, také závratě, 
ba dokonce působí zmatenost. Nadměrné vystavování slunci může 
ohrozit váš metabolismus, napadena je také aura. Tehdy přicházíte 
o svůj ód. Vyhýbejte se proto delšímu pobytu na přímém slunečním 
záření, chraňte svá těla světlým oblečením a samozřejmě také hlavu. 
Toto mějte na pamě  i během letní dovolené.

Také svět zvířat a rostlin těmito škodícími vibracemi trpí.

Radost je část Boha, jenž ji vyzařuje na všechny životy, které stvořil 
a co chtějí radost přijmout.

Buďte pozorní, přijímejte duchovně podstatné!  
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JAK SE CHOVAT PŘI JADERNÝCH UDÁLOSTECH

(Aktualizace komentářů vedoucího skupiny k jeho výše mediálním roz‐

hovorům s duchovním učitelem H.)

Hmotně se zásobit
Pro život během přechodné doby doporučujeme malou zásobu 

těchto potravin: minerální voda, zrna různých druhů obilí, luštěniny, 
ořechy všeho druhu, sušené ovoce atd.

Naši duchovní lékaři nás již upozornili na význam obilné stravy. Ně‐
jaký čas bychom tedy klidně mohli žít s denní porcí 3 x 2 polévkové lžíce 
nadrcených nebo ve vodě namočených či naklíčených semen.

Za takové situace lze užít i konzervy, které jsou lepší nežli vůbec nic, 
vhodný je též cukr, vitamín C (kyselina askorbová) ‐ ovšem s výhradou, 
pasterizované zeleninové šťávy, obzvláště z mrkve a červené řepy, su‐
šené mléko ‐ především pro dě . Protože nevíme, jaká překvapení nás 
ještě mohou potkat, je vhodné mít i zásobu svíček, zápalek a věcí denní 
potřeby.

Duchovně se osvědčit
Ještě důležitější než hmotná doporučení jsou duchovní rady. Náš 

učitel k tomu řekl: „Tehdy se ukáže, čemu se během let milí sourozenci 
naučili a jak si upevnili svou víru a důvěru v Boha.“ 

Mnohokrát bylo zdůrazněno, že máme odmítnout vše, co vyvolává 
úzkost a strach. Pokud má člověk bezpodmínečnou víru a důvěru v Bo‐
ha a ví, že duchovní svět je schopen přeměnit záření a zneškodnit je‐
dovaté látky v potravě, pak bude pro něj strava poživatelná. Ovšem 
hmotně orientovaný vědec toto popírá, protože božské zákony nezná.

Bude nutné, aby byl kontakt s duchovním průvodcem stále hlubší. 
Jestliže není volán, může náš nejvěrnější přítel zasáhnout jen v nejne‐
bezpečnějších případech. Bez osobních žádos , proseb smí zakročit jen 
podmíněně.

Ježíš řekl: „Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko, mohli byste hory 
přenášet.“ Nebezpečná atomová záření též představují horu, takže se 
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ptáme: „Kolik lidí má bezpodmínečnou víru?“ Osvobodit se od strachu 
již také znamená projev víry. 

Kdysi se milému Augus novi v morové jámě díky jeho neochvějné 
důvěře v Boha nic nestalo. Když však nevěřící sourozenci v bezstarostné 
lehkovážnos  žijí v názoru, že „tak zlé to přeci nebude, nic se nestane“, 
pak nemůžou počítat se stejnou ochranou a budou muset plně nést do‐
pady pozemských zákonů.

Posilovat důvěru v Boha
Dosažení této důvěry vyžaduje důslednou, bezpodmínečnou kon‐

trolu myšlenek a pocitů. Je třeba odmítnout vše, co se snaží tuto víru 
podkopat, cokoli, co přes rozumové myšlení či tělesné pocity usiluje 
vnést do duše strach a pochyby, protože pokusy opět nám vyrvat víru 
pocházejí jen od nega vních sil. Při všech jaderných testech a jimi způ‐
sobených sopečných erupcích se předčasně uvolňují obrovské hordy 
temných duchovních bytos , které pak útočí na lidstvo.

Získat bezpodmínečnou důvěru v Boha se nepodaří najednou, vyža‐
duje to intenzivní trénink. Kdo toto plné přesvědčení ještě nemá, měl 
by se v každém případě řídit doporučeními příslušných pozemských 
úřadů, dodržovat všeobecná ochranná opatření a vyhnout se určitým 
potravinám.

Obracet se na duchovního průvodce
Bohužel až příliš často ignorujeme jemné inspirace našeho 

duchovního průvodce. Jeho láskyplné služby bychom si však měli vážit 
daleko víc. Duchovní průvodci jsou školeni na konci 4., na začátku 5. at‐
mosférického kruhu v aplikaci božských zákonů, v jejichž rámci je např. 
možné převibrovat naše jídlo. Můžeme požádat svého průvodce asi 
takto: 

„Milý duchovní průvodce, prosím, osvoboď toto jídlo, které mi má 
sloužit, od jakéhokoliv záření a neutralizuj ho od všeho, co je pro mě je‐
dovaté či škodlivé.“ 

Potom bychom měli hned poděkovat a chvíli počkat. To se stane 
pouze tehdy, budeme‐li mít absolutní důvěru, že duchovní průvodce to 
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dokáže a smí takovou práci vykonat. Toto přesvědčení musí proniknout 
zcela hluboko do našeho vědomí.

Pokud by tě po jídle napadla myšlenka: „Možná mi to přece jen 
uškodí“ – pak by byl účinek pryč. Vzpomeňme si na Ježíšova slova 
k uzdraveným: „Tvá víra  pomohla!“ Ale také dodal: „Jdi a už nehřeš!“ 
Trvalý účinek uzdravení by tedy nebyl možný, kdyby vyléčený pokra‐
čoval ve svém nedobrém životě. K pochybením patří i nejistota o účinku 
prosby, protože se za m skrývá nedostatek důvěry v božskou moc.

Ani Bůh nemůže předvídat činy, které provedou lidé ovlivnění tem‐
nými silami, jinak by neexistovalo rozhodování ze svobodné vůle. Žijme 
tedy vždy tak, jako by náš pozemský konec měl přijít zítra. Pak jsme na 
to vždy připraveni! 

Překonávat strach a starosti
Budeme‐li pokračovat v rozšiřování kontaktu s naším duchovním 

průvodcem a Božími posly, můžeme dosáhnout toho, co bude v bu‐
doucnu tak nesmírně nutné: Osvobození se od každého strachu, kaž‐
dičké úzkos !

Právě strach je nejúčinnějším způsobem, jak odebrat ódovou sílu, 
protože trhá náš jemnohmotný ochranný plášť. Otevře auru pro přístup 
nega vních sil. K obavám patří také staros  všeho druhu, např. 
o ohrožené členy rodiny, o dříve odešlé, ale i takzvaný „soucit“ s ostat‐
ními. Krátká modlitba s prosbou o ochranu a sílu pro ty, kterých se to 
týká, pomáhá daleko více než veškeré bědování a litování. Rovněž hlou‐
bání a přemítání odebírá ód a nepřispívá k řešení problémů. Naše pros‐
by by neměly být sen mentální, nýbrž jednoduché, jasné, upřímné, 
klidné a vyrovnané. Velmi důležitý je dík, který bychom měli připojit 
hned po prosbě o splnění dle Boží vůle!

Pozemský čas smysluplně využít
Náš pozemský život je příliš vzácný na to, abychom ho promarnili, či 

dokonce „odbyli“.
To, co nám má prospět, chceme odbýt?  Beze smyslu může 

uplynout pozemský život, pokud není založen na duchovním poznání 
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a pravé víře! Návody ovšem nemají přicházet od lidí, ale jen od Utěšite‐
lů přislíbených Ježíšem Kristem.

Mezi duchovními křesťany byly a stále jsou ojedinělé kri cké hlasy, 
které považují informace o hrozícím nebezpečí a nadcházejících 
změnách této planety za přehnané. Mnohem raději chtějí poslouchat 
o „ideálním světě“ a obávají se, že varováním před zlem by ho jen při‐
vodili. Mezi m tak museli někteří z nich zažít útoky nega vních sil na 
vlastní kůži, neblahý vývoj Země se stal pro mnoho účelových op mistů 
zřejmý. Většina pochopila, že je milost, když nás duchovní svět už tolik 
let tak láskyplným a starostlivým způsobem o všem poučuje. To nás 
to ž může chránit před újmou.

RADY PRO BLÍZKOU BUDOUCNOST

Modlete se usilovně, aby vás nepos hlo to, co se už jednou stalo! 
(pozn. red. havárie reaktoru v Černobylu 26. 4. 1986)

Z duchovního pohledu se zdá, že se některé jaderné reaktory 
dostaly mimo kontrolu. Co by to pro vás znamenalo? Znásobení radio‐
ak vity, kterou už teď máte. Co bude dál, jaká je vaše šance na přeži , 
to záleží na vašich modlitbách.

Proto naléhavě žádáme: Hodně se modlete! Modlete se, aby se pod 
duchovním vedením našly způsoby a prostředky, protože lidé obsluhují‐
cí reaktory už nevědí, co dál. Modlete se, abyste této situace zůstali 
ušetřeni.

Vzduch, který dýcháte – a ten potřebuje každá duchovní bytost 
v lidském těle – je stále více otrávený. To by mohlo představovat vážné 
problémy pro vaše zdraví.
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Takže i za kvalitu vzduchu se modlete! Proste arcidévy vzduchu, dé‐
vy a přírodní bytos , a nezlobte se, pokud občas přijdou větry a bouře. 
Vzduch musí vířit a čis t se! Kdo to nedokáže pochopit, ten si vzpo‐
mene, až ho bude atmosférická situace omezovat. 

Děkujte duchovním bytostem bouře a větru! Působí z pověření Bo‐
ha. Jestliže dojde ke škodám, tak to není tak zlé, jaké by to bylo, pokud 
by vám bylo znesnadněno dýchání nebo kdybyste už nemohli dýchat! 
Všimněte si   – to vám vzkazují duchovní lékaři – nějakého astma ka: 
Bojuje o svůj život! Modlete se, aby se to nestalo i vám!

Mořské přílivy budou stále silnější. V nitru Země se již zhrou lo 
mnoho opor, můžeme‐li to takhle lidsky vyjádřit. Proto je docela reálné, 
že bude některá pevnina zatopena. 

To vše je ponecháno na mocné Boží vůli. Děje se to pouze pomatením 
lidí poslouchajících Satana. Věří, že podzemní pokusy jaderných zbraní jsou 
pro Matku Zemi neškodné. To ale žijí v zaje  obrovského omylu! Jsou 
zaslepeni! Právě pokusy s atomovými bombami způsobují pod zemí 
to, co jste už zažili: zemětřesení a opakující se erupce, záplavy atd.

Existuje však mocná pomoc: shromáždit se kolem Krista! Nastanou 
situace, o kterých vám ještě nemůžeme vyprávět, nejsou nám to ž zná‐
my, ačkoliv naše služba a náš domov jsou v Kristově sféře. Ale jedno 
chceme: postavit vás pod působení Krista, svěřit jeho ochraně!

Až budou přecházet přes Zemi znamení, potom se začněte modlit. 
Za co lze prosit, vám bude sděleno. Kam máte posílat sílu, to pak také 
budete vědět. 

Nyní vás chceme vystavit lásce, síle a mocné náruči Kristově, neboť 
jste přišli dobrovolně a dobrovolně chcete pomáhat, a až se objeví zna‐
mení, budete ch t ještě víc.

Modlete se hodně a proste, aby se nic z toho, o čem jsme vyprávě‐
li, nestalo!  Ale pokud to přijde, pak se máte shromažďovat kolem 
Krista! On vás ochrání!
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CO JE  PŘI  KATASTROFÁCH  BOŽÍ  VŮLE

Někteří z vašich duchovních průvodců nás požádali, abychom vy‐
světlili, co v případě katastrof připouš  Bůh a čím k nim přispívají lidé. 
To je bohužel v současné době aktuální téma a bude stále víc.

Stručně řečeno: Vše, co lidé nemohou ovlivnit, jako jsou přírodní 
katastrofy – zemětřesení, sopečné erupce a další událos , které se staly 
a stanou, je Bohem dovoleno. Ovšem kdo je vykonavatel? Ani Bůh, ani 
Kristus, ani Boží duchovní svět. Temné síly! V tom byste měli mít jasno!

Bůh to připouš , a proč? Lidé mají být varováni! Bůh „promlouvá“ 
ke svým dětem, ale ne přímo – dává výstrahy, které by měly Jeho dě , 
tedy i pozemš  lidé, dešifrovat. 

Shovívavost a Boží láska to řídí tak, aby byli lidé, jejichž pozemský 
život nemá být ještě ukončen, ušetřeni. To je projev lásky a Boží shoví‐
vavos ! Vykonavatelem je však pán temna, je nechtěným nástrojem 
Božím. Temný chce ale víc: Usiluje o to – pokud by ho Bůh nezastavil – 
aby se už na Zemi nemohlo žádné lidské dítě narodit. Má stále strach, 
že mu to či ono unikne.

Ale protože to Bůh chce – a Bůh je ten silnější, mocnější, Pán nade 
vším ‐, přece se to stane. Takže Satan je vlastně Božím nástrojem pro  
své vůli. Rád by odklidil celý svět, chce vlastnit lid, který je nyní silně za‐
pleten do hmoty, je ateis cký, bezbožný! Pokud však budou Boží va‐
rování dále přibývat a projeví se zázrak z Garabandalu, pak se mnozí 
obrá  k Bohu a toho se ten temný  bojí. Chce vás všechny!

Opro  tomu událos , kdy lidé jsou nástrojem Satana, Bůh nepři‐
pouš  ve stejném smyslu jako přírodní katastrofy. Zde respektuje sice 
ovlivněnou, ale svobodnou vůli lidí.

Doufám, že jste nás dobře pochopili! Bůh respektuje svobodnou vů‐
li člověka i při nega vním činu! Co však lidstvo zaseje jako setbu na Ze‐
mi, to musí také sklidit. To, co Bůh připouš , je tedy také setbou lidstva, 
protože libovůli Bůh nepřipouš .
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To byl krátký výtah z dotazů vašich duchovních průvodců, protože 
někteří z vás chtěli porozumět duchovním souvislostem. Je to trochu 
komplikované a vnější svět o tom bohužel nic neví. Vy však máte být 
poučeni, máte to vědět.

… Satan již na různých místech prozradil tajemství přírodních sil, 
rozbi  atomu. Následky znáte všichni. Ale pokud lidé budou tak nero‐
zumní a použijí atomovou sílu ke zničení lidí, k destrukci Země, přijde 
Kristus. Bůh nechce, aby Země byla zničena!

… Ještě jedna myšlenka vás má zbavit strachu. Říkáte, že Bůh je 
všemocný, ano, je takový. Pokud to tedy bude v Jeho vůli, pak On nebo 
Kristus či jimi pověřené vysoké duchovní mocnos  přepólují vibrace 
atomových jader, takže všechny atomové zbraně ztra  schopnost ničit. 
Bůh je všemocný! To jsme vám chtěli říct.

… Milí sourozenci, máte strach z atomových bomb, jaderných 
mocnos  atd. Už jednou jsme řekli: „Jedna myšlenka Krista – a atomová 
síla je ochromena!“ Proto: Nemějte z toho strach, nedělejte si staros , 
nýbrž usilujte o svůj osobní duchovní vývoj!

Jaké událos  vás potkají, neurčuje osud, ale vaše chybné činy. 
Zasloužíte si je. 
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O  STRACHU POZEMSKÝCH  LIDÍ 
Z  ATOMOVÉ  SÍLY

… Někteří z vás přemýšlí: Co udělají lidé, až zemětřesení zničí ato‐
mové elektrárny, a to nejen jednu, nýbrž mnoho? Jak se budou chovat? 
– Budou mít strach! Budou si ch t zachránit život. Satan pracuje na 
tom, aby Zemi zničil, a protože jsme to vyslovili, měli byste si být vědo‐
mi toho, že tato možnost existuje. Bylo již mnoho silných zemětřesení 
a budou přicházet další. Takže se prosím modlete, aby se Země netřásla 
tam, kde jste postavili tzv. atomové elektrárny. Modlete se, abyste vy, 
tedy lidstvo, zůstali ušetřeni! (pozn. red. Jaderná katastrofa ve Fukušimě se 

stala 11. března 2011, tedy rok po této výzvě.)

A i když přijdeš k újmě, pamatuj, milá sestro, milý bratře, že jsi duch 
a duše a neztra š své vědomí, přestože pozemské tělo bude zničeno zá‐
řením, vždyť atomová síla nemůže ducha a duši zničit.

Protože se k vám dostávají takové myšlenky, snažíme se na ně jasně 
reagovat. Nemusí se to stát zítra či pozítří, nemusí to být vůbec. Ale 
ptáme se vás, co by lidstvo udělalo? Radíme jen jedno: Spojte se s Kris‐
tem, on je silnější než všechny atomové síly a temné mocnos , které 
vás chtějí uvést v pokušení!

Pokud jsme ve vás vzbudili strach, zbavte se ho. Vždyť ani padesát, 
sto, nebo dokonce síce atomových elektráren a záření nemůže duši 
a ducha zabít. A vy duch a duše jste a žijete věčně! Věčnost znamená 
velkou radost a my vás chceme opatrovat a chránit. A někdy také vy‐
burcovat, abyste se pozemskému tolik nevěnovali, a m nezanedbávali 
to duchovní.

Z našeho pohledu jsou lidé současné Země duchovně velmi chudí. 
Nevstupujte do bažiny ducha času, která již zachvá la velkou část lid‐
stva. Žijte vědomě svůj život a jednou se budete radovat.
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MALLONA  A  BOŽÍ  TRPĚLIVOST

… Pamatujte, prosím, milí sourozenci: Bůh není nikdy bezradný! Ne‐
byl ani v chaosu způsobeném dobrovolným odpadnu m duchovních 
bytos  od Boha. Bůh ve své vševědoucnos  vytvořil zákon příčiny a ná‐
sledku a zahrnul do něj všechny odpadlé duchovní bytos .

Bůh není bezradný ani v případě, kdy temné síly některým lidem 
prozradily tajemství štěpení atomového jádra. Stačí malá změna vibra‐
ce, pokud je to v Boží vůli, a jaderné hlavice a atomové bomby jsou 
pouhé neškodné schránky, jsou nefunkční! Co to znamená? Že byste 
měli veškerou svou důvěru vložit ve Stvořitele!

Tyto nebezpečné ničivé zbraně neuro zují lidstvo a není dobré, 
když se s nimi někde něco děje. Vaše víra v Boha by měla být posilová‐
na slovy: „Bůh není nikdy bezradný.“

Doplňující vysvětlení
Když pán temna umožnil badatelům objevit štěpení atomového 

jádra, pak se to týká nejen výroby tzv. zbraní hromadného ničení, ale 
i takzvaného „mírového využi “ v jaderných elektrárnách. I v nich exis‐
tují rizika. 

Arzenálem jaderných zbraní nahromaděných v současné době na 
Zemi by mohla být roztříštěna celá planeta několikrát. To znamená, že 
by důsledkem výbušné síly získala takovou vibraci, že by přestala být 
soudržnou. Objevil by se obrovský záblesk a veškerý život na ní by byl 
v okamžiku spálený, ozářený.

Nebezpečí jaderné války není zažehnáno. Bůh však v žádném přípa‐
dě nedovolí, aby Země byla mto způsobem zničena. Planeta bude 
přeměněna, ne však zničena! To, co s ní ale Satan zamýšlí, by zna‐
menalo její zánik.

Bývalá planeta Mallona, která dnes ve formě trosek, asteroidů, obí‐
há kolem Slunce na své dřívější dráze, byla zničena satanským svádě‐
ním jejích obyvatel. Umanu  vědci navrtali nebeské těleso a narazili 
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na ohnivou tekutou oblast. Následující výbuch působením vody zane‐
chal z planety pouze žalostné zbytky.

V Boží moudros  tvořila tato planeta jakousi bezpečnostní rezervu 
pro rovnováhu Sluneční soustavy. Pokud by Zemi potkal stejný osud ja‐
ko onoho tehdejšího, o něco menšího nebeského tělesa, celý systém 
Sluneční soustavy by se otřásl a následky by byly nedozírné. Věří snad 
lidé, že by Tvůrce, ačkoliv je trpělivý a respektuje svobodnou vůli Jeho 
bytos , nechal zničit Své stvoření?

Ano, Bůh má Svůj plán s námi všemi, ale nemůže předvídat veškerá 
rozhodnu  lidí, která svou svobodnou vůlí učiní, jinak bychom byli jen 
loutkami. Můžeme však v sobě nést nesmírně uklidňující jistotu: Jakkoli 
lidé mohou zneužít svou vůli, Bůh nikdy nebude bezradný!

DOSLOV

V dobách, které nás čekají, jsme více než kdy jindy nuceni nejenom 
znát, ale každodenně prak kovat duchovní vědomos , které nás Boží 
poslové po tolik dese le  učili. Chceme se s neochvějnou důvěrou 
v Boha s touto cennou duchovní výzbrojí osvědčit v přicházejících 
otřesech. Víme, jak potřebné jsou naše modlitby za milost Stvořitele ke 
zmírnění dopadů příčin, jež jsme vyvolali. 

Závěrem připomínáme nedávnou výzvu naší milé duchovní učitelky: 
„Moji milí, vyzbrojte se zbraněmi světla a důvěřujte dobrému pastýři 
Ježíši Kristu, posilujte svou víru, vytrvejte v lásce a vězte, že jste 
chráněni!“
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VYSLYŠENÉ MODLITBY A DUCHOVNÍ VEDENÍ

Ztráta sluchu
Během mého vysílání světla jsem náhle uslyšel pískání a potom 

i hučení v levém uchu. Snažil jsem se to ignorovat, ale zvuky byly stále 
silnější, až jsem na ucho téměř neslyšel. Protože hučení a pocit hlucho‐
ty přetrvávaly, rozhodl jsem se, že ráno navš vím svou lékařku z ORL. 
Po několika vyšetřeních paní doktorka stanovila náhlou ztrátu sluchu.

Požádal jsem některé bratry a sestry z našeho společenství o pomoc 
modlitbou. Také sám jsem se modlil, abych byl schopen iden fikovat 
příčinu tohoto problému a mohl pracovat na jeho odstranění. 

Zanedlouho jsem opět slyšel a zvuky v uchu byly stále šší. Neztra‐
ly se však úplně. Vždy, když jsem vysílal světlo, objevily se znovu. 

Najednou se ve mně probudila intuice: Zvuky přicházejí, protože jsem 
správně neuzavřel svou auru. Když jsem toto provedl, zmizely úplně.

Z pohledu klasické medicíny lze považovat rychlé uzdravení za zá‐
zrak. Dále mi to ukázalo, jak důležité je iden fikovat příčinu každého 
zdravotního problému, což není vždy snadné. O to víc jsem vděčný, že 
mi toto bylo dáno a že jsem se po odstranění své chyby úplně uzdravil. 

Z celého srdce děkuji všem duchovním pomocníkům, kteří se zapo‐
jili, a drahým bratrům a sestrám z naší skupiny, kteří se za mě modlili.

Uzdravení na setkání
Už měsíce jsem měla křeče v rukách a v nohách. Proto jsem se roz‐

hodla, že navš vím lékaře, aby zjis l příčinu. Než jsem tak učinila, měli 
jsme setkání. Během modlitby jsem poprosila duchovní lékaře, aby mě 
těchto po ží zbavili. Poté jsem začala cí t silné boles  nohou a rukou. 
Bylo mi hned jasné, že se na mně pracuje a něco se upravuje. Věřila 
jsem, že tento stav brzy pomine, a tak se také stalo. Boles  se ztra ly 
a už se nevrá ly.

Z celého srdce děkuji našim milým duchovním lékařům za jejich ne‐
zištnou práci. Je úžasné, jak nám pomáhají, když se na ně s důvěrou ob‐
rá me. Dokonce přichází i úplné uzdravení, pokud je to Boží vůle. 
Děkuji, děkuji, děkuji!
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Svíčka neubyla
Tato událost se stala před pár lety. Stále s hlubokou vděčnos  mys‐

lím na pomoc našeho milého Božího duchovního světa.
Několikrát jsem navš vila sestru z naší skupiny, abychom se ráno 

i večer společně modlily a vysílaly světlo. To ráno jsme zapálily pár sví‐
ček a pak přes den byly na cestách. Když jsme se večer opět sešly při 
vysílání světla, uvědomily jsme si, že jsme svíčky zapomněly zhasnout. 
„Jako zázrakem“ vypadaly, jako bychom je právě zažehly. Stály na 
dřevěné komodě a nedovedu si představit, co by se bývalo mohlo stát!

Chvála Bohu a díky za úžasnou pomoc!

Událost v lese
Byl jsem na cestě na naše setkání, ovšem měl trochu zpoždění. 

Chtěl jsem to proto vzít zkratkou přes les. Jenže tentokrát sněžilo a lesní 
cesta nebyla odklizená. Toho jsem si ale všiml příliš pozdě a už se 
nemohl vrá t. Jel jsem proto dál a začal se modlit. Když jsem vyjížděl 
po rovné cestě z lesa, uvízl jsem v závěji. Pomalu se začalo stmívat 
a v lese nebyl telefonní signál. Usilovně jsem prosil o pomoc shora.

Najednou jsem uviděl v dálce projíždět auto. Jelo po jiné silnici, kte‐
rá lesní cestu křižuje. Vystoupil jsem z vozu a začal mávat. Řidič už od‐
bočku na lesní cestu přejel, ale když si všiml mého mávání, otočil se 
a díky Bohu mi přišel na pomoc. Jak se ukázalo, byl to lesník a měl s se‐
bou i tažné lano. S velkou námahou a pomocí shora se mu skutečně 
podařilo vypros t mé auto ze sněhu.

Slovy nedokážu vyjádřit, jak jsem vděčný za to, že mi bylo tak zá‐
zračně pomoženo.

Byl to anděl?
Na cestě na setkání jsem přestupovala na rušném le š  do vlaku. 

Najednou jsem uslyšela, jak klapl magne cký uzávěr u mé kabelky. 
Okamžitě jsem do ní sáhla a zjis la, že mi chybí peněženka. Hlasitě jsem 
to dala všem ve vagónu na vědomí. Přitom jsem si všimla neznámých 
žen, jak chvátají do dalšího vagonu. Nikdo z cestujících nezareagoval 
a já jsem se začala v nitru modlit.
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Najednou se vedle mě objevila žena a řekla: „Možná jste ztra la 
peněženku, když jste nastupovala.“ Šla ke vchodu, sklonila se a podáva‐
la mi ji. Moc se mi ulevilo. Zjis la jsem, že nic nechybí. Stejně rychle, jak 
se žena objevila, tak se také ztra la, ani jsem jí nes hla poděkovat. Po 
chvíli jsem zaslechla, že anglicky mluvícímu páru se také peněženka 
ztra la.

Znovu a znovu děkuji našemu duchovnímu světu za velkou pomoc.

Rychlé uzdravení
Mé drahé tetě zjis li trhlinu ve stěně aorty, a proto musela jít na 

těžkou operaci. Z tohoto důvodu jsem se naléhavě modlil za její uzdra‐
vení. Po operaci se překvapivě rychle zotavila a opět se vrá la do své 
původní fyzické kondice.

Můj velký dík za to našemu milovanému Otci a Jeho Božím poslům! 
Kromě toho bych chtěl srdečně poděkovat milým bratrům a sestrám ze 
skupiny, že ji ochotně podporovali svými modlitbami.

Těžká váza
Již několik dese le  kráčím duchovní cestou plná důvěry a každý 

den prosím o duchovní ochranu a vedení.
Jenže delší dobu trpím poruchami rovnováhy, pravděpodobně kvůli 

svému věku, také jsem již několikrát upadla. Pokaždé to však byl lehký 
pád – jemně jsem přistála a lehce vstala, za což vděčím starostlivé 
a obezřetné péči svého milého duchovního průvodce. Při jednom 
z těchto pádů jsem dokonce upadla na velkou těžkou vázu v rohu 
místnos , která se sice rozbila, ale nezpůsobila mi sebemenší řeznou 
ránu nebo pohmožděninu.

Od té doby, co jsem vnitřně požádala Matku Marii, aby mě i nadále 
chránila před vážnými pády, jsem ani jednou neupadla!

Děkuji naší drahé patronce a jejím pomocníkům nejen za tuto po‐
moc, ale i za všechno prokázané dobrodiní, které jsem již zažila. Mám 
obrovskou radost z toho, že jsou nám i nadále tak dlouho poskytovány 
duchovní pravdy.
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Židle dosloužila
Děkuji mému milovanému duchovnímu průvodci, že mi byl během 

tohoto zážitku velmi nablízku a nějakým způsobem mě zachy l.
Asi před třemi týdny jsem si jako obvykle chtěla sednout ke svému 

kuchyňskému stolu. Už 60 let mám stejné skládací židle, které však mu‐
sely být čas od času vyměněny, když už jejich oprava nebyla možná. 
Nejsou prostě vyrobeny „na věky“. Toho dne jsem se posadila na židli, 
když tu najednou, aniž bych to nějak tušila nebo zpozorovala, přepadla 
jsem dozadu na dlážděnou podlahu. Vím jen to, že jsem se okamžitě, 
bez přemýšlení, stočila na pravý bok. Nic mě nebolelo, dokázala jsem se 
postavit. Pak jsem mohla  znovu začít uvažovat a moje první myšlenka 
byla: Tak to musí vypadat, když náhle bez varování upadnete nebo vás 
zastřelí a vy vstanete na onom světě a ani nevíte, co se stalo. Samozřej‐
mě jsem hned poděkovala svému duchovnímu průvodci, který mě tak 
láskyplně zachy l, a také všem duchovním bytostem, které mi pomoh‐
ly! Ani později jsem neměla žádné boles .

Jsem neskutečně vděčná našemu nebeskému Otci, milovanému Spasi‐
teli a Matce Marii, že jsem tuto mimořádnou zkušenost ve zdraví přežila.

Teplé světlo
Snažím se upřímně myslet, mluvit a jednat dle Boží vůle. Není to 

vždy snadné a někdy jsem se sebou a svým duchovním vývojem ne‐
spokojen.

Na Štědrý večer jsem však prožil zážitek, který mě nejen hluboce 
zasáhl, ale i posílil v pokračování nastoupené duchovní cesty, abych se 
nevzdával naděje v duchovní pokrok a nechal růst svou důvěru: Když 
jsme zapálili svíčky na vánočním stromku, ozdobený stromeček ve své 
kráse najednou zazářil v nádherném teplém světle, ve zcela nepopsa‐
telném krásném svitu! Nebylo to pozemské, nýbrž nadpozemské světlo, 
to byl vánoční zázrak!

Toto světlo – a to jsem hluboce cí l – mě chtělo utěšit a dodat od‐
vahy, abych prostě pokračoval v následování Ježíše Krista, i když je to 
někdy namáhavé. A pokud občas ztra m orientaci, tak tu jsou milí sou‐
rozenci, které můžu poprosit o radu a pomoc. 
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Dobrá rada
„Co jen mám dělat, už jsem k ničemu,“ uslyšela jsem v telefonu od 

jedné postarší příbuzné. Žije sama, má velmi sníženou pohyblivost, ven 
nevychází, jenom sedí nebo leží a dívá se na televizi. Přes den se o ni 
stará pečovatelská služba a občas ji navš ví farář. Na rozhovor s ním se 
vždy velmi těší, ale vadí jí, že jí doporučil, aby ze zdravotních důvodů 
nechodila do kostela, protože je dost daleko.

„Nejraději bych zemřela,“ říkala mi, „ale Pán Bůh to nechce!“ Chtěla 
vědět, proč tomu tak je, vždyť Bůh přece pořád pomáhá.

Najednou mě napadlo jednoduché vysvětlení: Její čas ještě nena‐
stal. Možná se musí něčemu naučit, třeba trpělivos . Pán Bůh ví o kaž‐
dém, na nikoho nezapomene. Svůj čas má tedy ještě smysluplně využít.

„Ale jak?“ chtěla vědět. „Ty to zvládneš. Máš k dispozici mocný ná‐
stroj – modlitbu. Můžeš vyprošovat pomoc pro své bližní a také pro se‐
be. Tak dokážeš udělat ještě mnoho dobrého.“

Vycí la jsem její úlevu. Teď už ví, jak využít svůj čas. I já z toho měla 
radost.

Poděkovala jsem svým duchovním pomocníkům za vedení tohoto 
rozhovoru. 

Slevové kupony
Od mého duchovního průvodce dostávám neustále py a rady, za 

což jsem velmi vděčná. Stalo se to i v tomto případě. Občas se najdou 
v novinách, které přichází zdarma, slevové kupony z obchodů s potravi‐
nami, několikrát jsem je i uplatnila. Pak jsem ale obdržela pokyn od své‐
ho duchovního průvodce: „Využívej je pouze tehdy, když máš zvláštní 
finanční zátěž, jinak je přenechávej těm, kteří to kvůli své finanční situa‐
ci potřebují více než ty.“

Děkuji moc, milý duchovní průvodce, za tento a všechny další poky‐
ny a pomoci.
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Hladký domácí porod
Rádi bychom z celého srdce poděkovali duchovnímu světu, že naro‐

zení našeho vnuka proběhlo tak harmonicky! 
Aby naše dcera umožnila svému malému „pokojný porod“, rozhodla 

se rodit doma, jelikož mto způsobem také ona přišla na tento svět. 
Jakmile byl stanoven termín porodu, snažila se sehnat porodní asi‐
stentku, ale bohužel neúspěšně. Všechny již měly termín obsazený. Na‐
konec jedna souhlasila a pomoc slíbila. Bohužel se ukázalo, že 
bezpodmínečně trvala na ultrazvukovém vyšetření, které dcera odmíta‐
la. Řekla jí, že v takovém případě ji bude při porodu doprovázet pouze 
tehdy, když přijede rodit do „její“ nemocnice!

To samozřejmě nepřicházelo v úvahu, a tak se dcera pokusila telefo‐
nicky najít jinou porodní asistentku, což se jí také podařilo. Jenže ta 
volala z Řecka, kde byla na dovolené, a vrá t se měla až za čtyři dny po 
předpokládaném datu porodu! Souhlasila však, že v případě problému 
bude k dispozici po telefonu!

Ale náš vnuk vše uspíšil, překvapivě přišel na svět již 16 dní před 
očekávaným termínem! Můj manžel (který v mládí u Červeného kříže 
doprovázel porody v sanitce a byl přítomen i u porodu vlastní dcery) 
narychlo přerušil služební cestu a oba jsme se tak stali porodníky! Vše 
probíhalo velmi harmonicky a bez problémů, porodní asistentka pouze 
kontrolovala přes video poporodní fázi a byla ochotna organizovat ná‐
slednou domácí péči z místa, kde trávila dovolenou.

Všichni jsme se během těhotenství hodně modlili a také prosili 
o duchovní podporu při porodu. Cí li jsme kolem sebe vnitřní mír 
a harmonii a jsme velmi, velmi vděční za pomoc duchovního světa!

Mrazák 
Mrazák jsem měla naplněný k prasknu , ale já tam chtěla ještě ně‐

co přidat. „Prosím, prosím, duchovní průvodce, ty to dokážeš! Pomoz 
mi, ať se to tam vejde!“ Zní to neuvěřitelně, ale po pár duchovně ve‐
dených přerovnáních se mi tam vše skutečně vešlo. Děkuji, že mi stále 
pomáháš.
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Operující se modlili
„Obklopuješ mě ze všech stran a držíš nade mnou svou ru‐

ku.“ (Žalm 139,5)
Ano, tak jsem to v posledních měsících velmi pevně cí l, milý Bože, 

velmi pevně jsi mě držel a nesl. Bože, Otče na nebesích, děkuji, že jsem 
vše mohl položit do Tvých rukou…

Před dvěma lety se to ž můj život den ze dne změnil… diagnóza, že 
mám nemoc ohrožující život mě a mou rodinu postavila před velkou 
výzvu. Neustále jsme se modlili: „Bože, vše pokládáme do Tvých rukou.“ 
Přes všechny diagnózy jsem byl klidný, cí l jsem se nesen, zahalen Boží 
láskou a neměl strach. Bylo to nepopsatelné…

Léčil jsem se v nemocnici poblíž nás. Onkolog to ale po několika 
velkých terapiích vzdal a řekl, že pro mě už nemůže nic udělat.

Tak jsem se obrá l na antroposofické lékaře. Domnívali se, že by 
mohl pomoci pouze jeden velký lékařský zásah. Dostal jsem se tedy na 
kliniku ve vzdáleném městě vedenou křesťanským společenstvím 
sester. Ještě jednou jsem byl řádně vyšetřen. V této nemocnici mi 
ukázali, s jakými omezeními budu muset po této operaci žít, ale může 
se stát, že už je pozdě, a průběh nemoci je tak silně pokročilý a já jsem 
čekal už příliš dlouho … Dlouho jsem to ž váhal, odřekl dvě operace. 
„Bože, pokládám to do Tvých rukou… ukaž mi cestu.“ Pak jsem po 
mnoha modlitbách a mnoha rozhovorech s milými sourozenci dostal 
pro mě rozhodující informace a se zásahem souhlasil.

Před operací jsem požádal primáře plný přesvědčení: Pokud by se 
během operace objevily po že, měli by vyslat střelnou modlitbu do ne‐
be a řekl jsem mu, že jsem se za všechny, kteří se operace zúčastní, 
modlil, aby dostali potřebnou pomoc! „Samozřejmě, tuto prosbu rádi 
splníme,“ slíbil pan primář. To mě naplnilo vnitřním klidem.

Po deví hodinové operaci jsem se opět, Bohu díky, probudil. Bylo 
mi sděleno, že došlo ke komplikacím, a lékař zmínil, že byla potřeba 
okamžitá modlitba! Několik týdnů se o mě v nemocnici láskyplně starali 
a já dělal podle lékařů rychlé, úžasné a velké pokroky. Nebyl jsem ani 
chvíli smutný, žil jsem zahalen do vibrace lásky a kolébán klidem 
a mírem.
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Bylo mi řečeno, že budu potřebovat dva roky, než se vrá m do 
běžného života. Jenže já byl po několika měsících zase v pořádku! Lé‐
kaři opět tvrdili, že je to zázrak. Děkuji, drahý Bože, Spasiteli Ježíši Kris‐
te, za podporu a vedení!

V těchto těžkých časech jsem neměl strach, byl jsem klidný a plný 
Boží důvěry, cí l jsem se nesen, chráněn a v bezpečí, ani se to slovy ne‐
dá vyjádřit. Ano, Bůh je láska!

Ti, co trpí, mi tehdy i dnes v rozhovorech říkají, že nedokážou po‐
chopit, že jsem byl tak pozi vní, plný důvěry a neměl strach. Tato důvě‐
řivá oddanost Bohu a Kristu se nedá vysvětlit, jen cí t. Řídím se nám 
doporučovanou radou: „Bože, Otče na nebesích, pokládám vše do 
Tvých rukou, Tvá vůle se staň!“ Děkuji také své milé rodině, přátelům 
a všem sourozencům, kteří mě podporovali v modlitbě, při rozhovoru, 
v dopisech, v lásce a duchovní pospolitos ! Bůh vás ochraňuj!

Deprese
Již léta se modlím za svého bratra trpícího od mládí těžkými depre‐

semi. Úzce souvisí s událostmi v raném dětství, které vedly k stále 
tvrdším konfliktům s naší matkou. Postupem času bratr nedokázal vést 
běžný život, chodit do zaměstnání, udržovat rodinné vztahy, starat se o 
svůj byt atd. V posledních letech se k tomu přidalo sebepoškozující 
chování a rostoucí touha po smr . Psychoterapie s podporou léků ke 
zlepšení nevedly. 

Už před lety přerušil kontakt s matkou a od doby, co jsem vstoupila 
do křesťanského duchovního společenství, se jako přesvědčený ateista 
vyhýbal i kontaktu se mnou. Ale modlitby žádný kontakt nepotřebují. 

Asi před rokem se začaly lámat ledy. Můj bratr sužovaný nesnesi‐
telnou boles  zad vyhledal moji pomoc a naše pouto se posílilo. Jeho 
páteř v nemocnici a následnou fyzioterapií stabilizovali. A když jsem na‐
bídla pomoc při opravě jeho bytu, přijal ji s rados . Přitom jsme disku‐
tovali na téma Bůh a já stále žádala o pomoc seshora. Jeho obavy 
ohledně mého zaměření na Boha viditelně klesly.

Na jaře začal chodit na obědy naší matky, na které nás zvala jednou 
za čtrnáct dní. Nejprve zůstával krátce a zřetelně bylo cí t jeho napě . 
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Časem se však uvolnil a o Velikonocích se poprvé po letech zúčastnil ro‐
dinné oslavy. 

Tře  lockdown kvůli koroně vše bohužel ukončil, ale povzbuzeni vi‐
ditelným pokrokem jsme se s manželem nevzdali a pokračovali s mod‐
litbami dál. Také maminka se mezi m začala za něho modlit.

V červenci jsem slavila své vlastní narozeniny nadvakrát, abych 
pokryla všechny členy rodiny. Tentokrát tam pokaždé byl a radoval se, 
že vymyslel speciální dárek. 

V srpnu dostal nabídku na zaměstnání od známého, pro kterého 
před lety pracoval – vždy jen krátkodobě, protože po pár týdnech se je‐
ho deprese zhoršily a bylo mu hůř a hůř. I tentokrát ho přepadly po‐
chybnos , zda má dostatečnou kvalifikaci pro tuto profesi. Ale za m 
nedal výpověď a nechal se přesvědčit, že je to záležitost zaměstnavate‐
le posoudit, zda je dostatečně kvalifikovaný.

Mezi m se vztah k matce zlepšil natolik, že oba nedávno dokázali 
spolu strávit celý den, aniž došlo ke konfliktu.

Nemůžu ani dostatečně poděkovat za takový vývoj, nadále se mod‐
líme, aby jeho osvobození pokračovalo – s Boží pomocí, vedením 
duchovních průvodců a láskou našeho Spasitele.

Demonstrace
Jak to často v těchto pohnutých dobách bývá, konají se každý týden 

v centru města různé demonstrace. Bydlím sice blízko, ale dosud se 
ještě žádná skupina nezatoulala do naší čtvr . 

Tento víkend to proběhlo jinak. Byla jsem pohroužena do čtení 
duchovní literatury, vše se odehrávalo v harmonii, když tu se náhle uli‐
ce naplnila řevem a vykřikováním hesel. 

Okamžitě jsem vztyčila bílý kříž do jejich středu a modlila se: „Ježíš 
Kristus je vítěz! Ježíš Kristus je vítěz! Ježíš Kristus je vítěz!“ 

Když demonstran  přišli blíž, prosila jsem Ježíše Krista a Matku Ma‐
rii o pomoc pro tyto ubohé duše – ať neplýtvají svojí energií. 

Najednou povyk ustal…! 
Tisíceré díky všem pomocníkům. Naplnilo mě to pokorou a vděkem.


